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Nieuw bij ons op school
Na de zomervakantie starten er 4 nieuwe leerlingen op De Schepershoek:
Izzabel in groep 6, Aron in groep 4 en Kxepp en Arohi in groep 1. We wensen
ze een hele fijne tijd toe op De Schepershoek.

Ons team
Klassenverdeling
In een vorig schrijven heeft u kunnen lezen dat de formatie helemaal rond is.
We hebben een nieuwe leerkracht aangenomen voor groep 1. Ze heet Tiny en
zal samen met Gery groep 1 draaien. De definitieve klssenverdeling komt er als
volgt uit te zien:
groep

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

1

Tiny

Tiny

Tiny

Gery

Gery

2

Renske

Renske

Anke

Anke

Anke

3

Lisa

Lisa

Lisa

Lisa

Lisa

4

Linda

Linda

Linda

Linda

Linda

5

David

David

David

David

David

6

Diny

Diny

Diny

Diny

Diny

7

Frederique

Frederique

Frederique

Frederique

Frederique

8

Lisanne

Lisanne

Lisanne

Lisanne

Lisanne

Ook hebben we een vervanger voor Hardus gevonden. Ze heet Wendy en zal
na de zomervakantie werkzaam zijn op maandagochtend, woensdagochtend
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en vrijdagochtend.

Afscheid
Samen met de kinderen hebben we afscheid genomen van Fennie, Debbie en
Wendy. We zullen ze heel erg missen en wensen ze heel veel succes toe met
hun toekomst.

Ons onderwijs
WMKPO
Net als vele andere scholen werken wij met een webbased kwaliteitssysteem
(WMK) waarmee we de kwaliteit van onze school in kaart brengen. Jaarlijks
worden er enkele kwaliteitskaarten en vragenlijsten uitgezet die gericht zijn op
school(team) ontwikkeling en mensontwikkeling. Door middel van dit systeem
krijgen we inzicht in de sterke en verbeterpunten van onze school en ons team.
Deze punten zijn weer terug te vinden in het schoolplan. Ons schoolplan is op
verzoek in te zien voor iedere ouder.
Onlangs hebben we een leerling vragenlijst uitgezet. Alle leerlingen van groep
5 t/m 8 hebben deze lijst ingevuld. De vragen hadden betrekking op de sociale
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veiligheid van de leerlingen. De kinderen geven ons gemiddeld een 8,5 voor
veiligheid en 7,7 voor welbevinden.
Op alle onderdelen scoren we ruim voldoende. We scoren het hoogst op
psychische veiligheid met een gemiddelde van 3,69. We scoren het laagst op
welbevinden met een gemiddelde van 3,31 (er wordt gescoord op een
schaalscore van 1 t/m 4, waarbij een score van 1 zwak is en een score van 4
goed).
We zijn heel tevreden met deze uitslag. Toch is het belangrijk, dat we de
Kanjerlessen goed blijven inzetten.

Terugblik speerpunten afgelopen jaar
Missie/visie --> We hebben een nieuwe missie/visie opgesteld met
bijbehorende kernwaarden. Deze zal in de nieuwe schoolgids komen te
staan.
Rekenonderwijs --> De leerkrachten hebben een training gevolgd van
'Met Sprongen vooruit' om het rekenonderwijs nog verder te verbeteren.
Voor elke klas hebben we materialen aangeschaft die de rekenlessen
verrijken.
Didactisch handelen --> We hebben extra de focus gelegd op
begrijpend lezen met als doel het verhogen van de opbrengsten. Er zijn
onder andere klassenbezoeken uitgevoerd door een externe.
Taal bij kleuters --> Versterkend aanbod Taal in de groepen 1 & 2.
Leesbevordering --> We hebben meer tijd ingeroosterd voor lezen.
Linda is opgeleid tot leescoördinator en na de zomervakantie starten we
met een nieuwe methode voor voortgezet technisch lezen.
Eigenaarschap bij leerlingen vergroten --> We hebben leren leren
nieuw leven ingeblazen.
Leerorkest --> Groep 1 t/m 7 hebben een aantal weken lang
muziekonderwijs gekregen van het Leerorkest.

Vooruitblik speerpunten komend schooljaar
Eigenaarschap bij leerlingen verder vergroten --> We willen de
komende jaren kindgesprekken gaan voeren om kinderen meer eigenaar
te maken van hun onderwijsproces. En we willen een leerlingraad
oprichten, die mag meedenken en meebeslissen over bepaalde zaken.
Leesbevordering --> Implementeren van de nieuwe methode 'Atlantis'
en het verder inrichten van een goede bibliotheek in school.
Differentiatie --> We gaan de focus leggen op differentiatie. Het aanbod
nog beter laten aansluiten bij het niveau van de leerlingen.
Professionaliteit --> Werken aan een professionele cultuur.

Gezonde School
Schoolfruit
Goed nieuws! We zijn weer ingeloot voor het schoolfruit. Dit keer zal het
meteen aan het begin van het schooljaar starten. Van week 36 t/m week 6 (5
september t/m 10 februari) krijgen we 20 weken lang 3 porties gratis groente en
fruit geleverd voor de hele school. Het is belangrijk om kinderen verschillende
soorten fruit en groente te laten proeven. Zo maken kinderen kennis met
verschillende smaken en structuren. Soms zijn kinderen pas gewend aan een
onbekende smaak na 10 tot 15 keer proberen! Smaak is dus iets wat je kan
ontwikkelen. Door EU-Schoolfruit proeven de kinderen verschillende soorten
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fruit en groente. Ook als kinderen nog niet durven te proeven, doen ze in de
klas lekker mee. Want in de praktijk blijkt: zien eten, doet eten.
Daarnaast is het beleid van De Schepershoek dat de woensdag en vrijdag
onze vaste fruitdagen zijn en verzoeken we u als ouder om na 10 februari op in
ieder geval deze dagen fruit mee te geven aan uw kind(eren). We juichen het
toe als u uw kind de overige dagen ook fruit meegeeft.

maandag 22 augustus: Eerste schooldag
vrijdagavond 26 augustus: Startavond
woensdagavond 31 augustus: Informatie avond groep 1, 2 en 3
vrijdagochtend 2 september: Koffiemoment groep 1
maandag 5 september t/m vrijdag 9 september: omgekeerde oudergesprekken
vrijdagochtend 9 september: Koffiemoment groep 2
vrijdagochtend 16 september: Koffiemoment groep 8
maandag 19 september t/m vrijdag 23 september: Kijkje in de klas
vrijdagochtend 23 september: Koffiemoment groep 7
woensdag 28 september: Start Kinderpostzegels groep 7
vrijdagochtend 30 september: Koffiemoment groep 6
woensdag 5 oktober: Start Kinderboekenweek
maandagavond 10 oktober: Informatie avond groep 8
vrijdagochtend 14 oktober: Koffiemoment groep 5
woensdag 19 oktober: Studiedag, alle kinderen zijn vrij
donderdag 20 oktober: Afsluiting Kinderboekenweek
vrijdagochtend 21 oktober: Koffiemoment groep 4
maandag 23 oktober t/m vrijdag 28 oktober: Herfstvakantie
De volgende nieuwsbrief komt uit op vrijdag 26 augustus.
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